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Voorwoord
Bijna 1000 m2 aarde geborgen in de stad. Een stukje land waar vanuit passie voor groenten,
planten en kruiden verschil wordt gemaakt. Kan dat? Kan zo’n klein initiatief een
changemaker zijn?
Het doet denken aan die mug. O zo klein. Geen impact? Ga dan maar eens naar bed met een
mug in je kamer. In tegenstelling tot de mug, maakt de Tapijntuin een positief verschil. Wie
langsloopt ziet in eerste instantie misschien enkel 1000 m2 aarde met snijbiet, sla, een
artisjokplant en wat kruiden. Wie blijft staan en observeert, zal ontdekken waar die 1000 m2
voor staat.
Op de grond woelt een jongeman met zijn vingers in de aarde. Het blijkt een student uit de
UK. Zo nu en dan vind je hem hier. In de tuin komt hij tot rust en ontsnapt hij het
studentenleven. Hier voelt hij zich thuis. Iets verder is een vrouw in de weer. Ze werkt
momenteel niet. Hier, op het terrein van de Tapijnkazerne, blijft ze aangesloten met de
maatschappij. De kruiden die ze knipt, zal ze later vandaag gebruiken tijdens de lunch die
met vluchtelingen wordt georganiseerd. Ze is zich ondertussen bewust van wat die lunch
teweeg brengt. Steeds weer ziet ze bijzondere wisselwerkingen ontstaan. Een wisselwerking
die zich niet alleen op integratievlak voltrekt. De kruiden die ze plukt, heeft ze afgestemd
met een bekende herborist uit de buurt. Hij heeft haar veel over de natuur geleerd. Maar
dat leren blijft niet tot haar beperkt. Dat leren zie je ook bij de jongeren met obesitas die de
tuin bezoeken om gezond te koken.
Het is slechts een doorkijk van wat deze stadsmoestuin voor de samenleving doet.
Verankerd op het terrein van de Tapijnkazerne en sterk verbonden met haar bewoners.
Vanuit een stevige visie van het bestuur en met de betrokkenheid van gepassioneerde
vrijwilligers, biedt de Tapijntuin een diversiteit aan vierkante meters. Een meter voor
iedereen. Voor die student om even te aarden, voor die vrijwilliger om aangesloten te
blijven, voor die vluchteling om te integreren, voor de herborist om zijn kennis te delen.
1000 m2 met een impact tot over stadgrenzen heen.
Nicoline Wisse Smit, lid van het comité van aanbeveling
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Onze missie en visie

De Tapijntuin
meer dan een biologische moestuin in het stadspark…
Wij zijn vrijwilligers met passie voor groenten, bloemen en kruiden. We koesteren de
Tapijntuin waar iedereen kan kijken, voelen, ruiken en proeven van wat de natuur ons geeft.
Mensen kunnen er ervaren waar gezonde voeding vandaan komt. We delen onze kennis en
ons plezier en laten iedereen meegenieten van deze oase in het centrum van Maastricht.
Samen met anderen willen we de stad groener, gezonder, leuker en duurzamer maken.
…de Tapijntuin, groene parel waar de natuur de stad helpt.
In de tuin kweken we op biologische wijze een grote variëteit aan gewassen en eetbare
planten. Daarbij maken we gebruik van professionele kennis over telen, oogsten en voeding.
Deze kennis delen we met een groeiend aantal vrijwilligers en bezoekers van de tuin. We
nodigen allerlei groepen uit de samenleving uit om met ons te leren over vergeten en
nieuwe groenten, kruiden en eetbare bloemen: al doende maken ze kennis met het proces
van teelt naar tafel.
We geloven in de combinatie van gezonde voeding, bewegen en genieten. Met de Tapijntuin
bieden we de stad een natuurrijke positieve plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
We doen dit samen met andere partijen op Tapijn en met partners die onze doelstelling
steunen.
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Onze ambities voor de komende jaren- 2018 en verder

2.1
Beheer en ontwikkeling van de tuin
… een ontmoetingsplek voor voeding en inspiratie…
De tuin is het centrum voor al onze activiteiten. In 2014 zijn we als burgerinitiatief gestart
met een pilot, parallel aan de transitie van het Tapijnterrein. In 2018 krijgt de tuin een
permanente plek in het stadspark, we hebben aangetoond dat er ruimte is voor een
aantrekkelijke ontmoetingsplek met een educatief karakter die op vaste tijden gedurende
het groeiseizoen gratis toegankelijk is.
De tuin is de basis voor onze educatieve en sociale activiteiten. We telen een grote variëteit
aan gewassen, van vergeten groenten tot eetbare bloemen en wilde kruiden. Voor fauna zijn
er bijenkasten, een insectenhotel, een Eglo voor egels en waardplanten voor bijzondere
vlinders. We verrijken het bodemleven met onze eigen compost. Kenmerkende objecten zijn
onze kas, pergola, uitkijktoren, boombank, waterpomp, teeltbakken en werk hok. We
reserveren ruimte in de tuin voor experiment en samenwerking met derden.
We richten ons vooral op educatie en ontmoeting en minder op productie. In onze tuin
kunnen mensen zien en ervaren hoe gewassen biologisch geteeld, geoogst en gegeten
kunnen worden en hoe ze smaken. We willen bezoekers en vrijwilligers inspireren om in hun
directe omgeving aan de slag te gaan met telen en oogsten van eigen voeding.
De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers: we streven daarbij naar een groep met een
gemengde samenstelling omdat we geloven in de kracht van diversiteit. Onze professionele
tuinman zorgt voor continuïteit van het beheer, aansturing van de groep en hij draagt bij aan
educatie.

2.2

Educatie

… van tuin tot edutopia…
Via onze educatie beogen we
bewustwording, gedragsverandering en
overdracht van kennis en vaardigheden
op het gebied van gezondheid,
duurzaamheid en voeding. Hiervoor
ontplooien we de volgende activiteiten:
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leren door te doen. We bieden onze vrijwilligers professionele begeleiding; ze leren
van elkaar door samen te tuinieren en ervaring te delen over wat je kunt doen met
de opbrengst en samen te genieten van de oogst.
informeren van bezoekers. Tijdens openingsuren zijn er altijd vrijwilligers aanwezig
die met bezoekers kunnen delen in het hoe en waarom van de Tapijntuin.
groepsrondleidingen. Onze vrijwilligers zijn opgeleid om tegen vergoeding
rondleidingen te geven in de tuin. Op verzoek kunnen we dit combineren met andere
activiteiten.
lessen en workshops. We bieden lessen en workshops voor onze eigen vrijwilligers
en andere geïnteresseerden.
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We zijn actief op zoek naar nieuwe partners om in en rondom de tuin educatieve
programma’s te ontwikkelen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en voeding. We
hebben ervaring met stages en lessen voor scholieren, thematische wandelingen en diverse
workshops. Dit willen we verder ontwikkelen bij voldoende financiering en steun van
partners en vrijwilligers.
2.3
Gezond leven
… ontmoeting, gezonde voeding en beweging…
De tuin is het ideale startpunt voor een transitie naar een gezond voedingspatroon en
actieve levensstijl. Een ontmoetingsplek, waar we kunnen delen in ervaring en plezier,
draagt bij aan onze geestelijke gezondheid. We zien dit als een uitdaging die we delen met
de overheid, zorg- en onderwijsinstellingen.
Naast het beheer van de Tapijntuin als basisvoorziening ontwikkelen we met onze partners
diverse programma’s. In 2018 lopen de volgende programma’s:
 Obesitasprogramma. In samenwerking met COACH (MUMC+) een programma voor
kinderen (8-12) met obesitas en hun ouders: elementen uit het programma zijn
gezonde voeding, samen koken, educatie, bewegen en samen plezier maken.
 Ouderenprogramma. We bieden voor ouderen een rondleiding in de tuin, bewegen,
en een gezamenlijke gezonde maaltijd met gebruik van groenten en kruiden uit de
tuin. We doen dit onder andere met de Zonnebloem en Tout Maastricht.
 Workout & eten voor eenieder. Onder begeleiding van een trainer in en rondom de
tuin en na afloop een gezamenlijke maaltijd met gebruik van groenten en kruiden uit
de tuin.
We zijn actief op zoek naar nieuwe partners om in en rondom de tuin programma’s te
ontwikkelen op het gebied van gezond leven. In de samenwerking nemen we een
faciliterende rol, we brengen onze kennis in, en schakelen professionele partners met
specifieke expertise (koken, bewegen) in om hun bijdrage te leveren.
Naast de tuin hebben we een tijdelijk proeflokaal
op Tapijn, in de kern een keuken met eettafel, een
verwarmde plek voor educatieve activiteiten en
ontmoeting. We onderzoeken de mogelijkheden
om met partners een permanent proeflokaal in de
gebouwen van de UM te exploiteren.

2.4
Duurzame voedselcultuur
… zorg voor de aarde, zorg voor mensen en eerlijk delen…
Duurzame voedselcultuur begint voor ons met waardering voor de diversiteit aan eetbare
planten die groeien in ons klimaat, met nieuwsgierigheid naar de vele smaken van de natuur
en met respect voor alles wat leeft. De ambitie is om te voorzien in onze behoeften en
daarbij een positieve ecologische voetafdruk achter te laten.
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In onze tuin leren we over de biologische teelt en de vele mogelijkheden om een rijke oogst
te krijgen. In onze keuken doen mensen ervaring op met bereidingswijzen van
seizoensgroenten en van producten die je in de winkel niet of zelden tegenkomt.
In de komende jaren gaan we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame
voedselcultuur door:
 duurzame voedselcultuur in de praktijk te bedrijven in onze tuin en keuken en een
groeiende groep mensen bewust te maken van de mogelijkheden van een gezonde
en duurzame levensstijl,
 onze tuin verder te ontwikkelen tot een complex ecosysteem waar planten beter
kunnen gedijen dankzij de niches die we voor hen creëren;
 manieren te vinden om de opbrengst van onze tuin te verrijken, bijvoorbeeld door te
leren om onbenutte oogst te gebruiken,
 in onze keuken te experimenteren en gezamenlijk te genieten van de smaak van
onze tuin,
 daarbij kennis en ervaring op te doen en deze onderling en met bezoekers te delen.
2.5
Sociaal: delen & verbinden
…een groene ontmoetingsplek in het hartje van Maastricht…
Naast bovenstaande doelstellingen streven we naar sociale cohesie en begrip en waardering
voor sociale diversiteit. Het motto ‘delen & verbinden’ is nauw verweven met onze
kernactiviteiten: de ontwikkeling van een educatieve tuin gericht op gezond leven en
duurzame voedselcultuur.
We zien in onze maatschappij een tendens
van individualisering en sociale
scheidslijnen die zorgen voor
vervreemding en wederzijds onbegrip. De
ontwikkeling op Tapijn biedt kansen om
verbindingen te leggen tussen mensen en
daarmee de sociale cohesie in de stad te
versterken en waardering te ontwikkelen
voor de diversiteit. De Tapijntuin verlaagt
de drempel voor nieuwe ontmoetingen
door een inspirerende plek te bieden waar
mensen zich op hun gemak voelen.
Naast de bovengenoemde activiteiten ontwikkelen we met onze partners programma’s met
een sociaal oogmerk:
 asielzoekers. In 2015 zijn we begonnen om activiteiten te organiseren met en voor
asielzoekers. Bijzonder succesvol zijn onze ‘AZC-lunches’ waarbij we steeds
wisselende groepjes Maastrichtenaren uitnodigen om samen met enkele asielzoekers
te lunchen aan onze keukentafel. Deze ontmoetingen hebben een informeel
karakter: de asielzoekers bereiden een lunch, er wordt samen gegeten, en er wordt
gesproken over de ervaringen van de asielzoekers. Hulpvragen blijven meestal

6

www.tapijntuin.nl





7

onuitgesproken en onder de oppervlakte, de bezoekers zetten hun netwerk en
deskundigheden in als dat aan de orde is.
studenten. Scholieren en studenten zijn reeds op verschillende manieren betrokken
bij de tuin: als vrijwilliger, via stages en afstudeerprojecten. Door de komst van
Maastricht University naar Tapijn ontstaan er nieuwe mogelijkheden om studenten
en medewerkers van de universiteit te betrekken bij onze activiteiten. Doordat de
studenten van Maastricht University voor meer dan de helft uit het buitenland
afkomstig zijn, krijgen de ontmoetingen in en rondom de tuin een internationaal en
bijzonder karakter. Met het Maastricht Science Programme streven we een
bijzondere samenwerking na.
sociaal groenbeheer. In 2017 zijn we gestart met een pilot waarbij buurtbewoners,
burgers en mensen met afstand tot arbeidsmarkt onder professionele begeleiding
van onze tuinman het openbare groen rondom onze tuin onderhouden. Waar
mogelijk combineren we sociaal groenbeheer met educatie op de gebieden van
gezonde voeding en levensstijl, duurzame teelt en natuur in de stad. Naast onze tuin
levert ook de door de gemeente geplande V.E.S.-zone (Voedsel Educatie Spelen) een
belangrijke bijdrage aan de educatieve functies in het nieuwe park. Voor de
geleverde diensten, o.a. groenbeheer en dagbesteding, ontvangen we van de
gemeente een financiële vergoeding die nodig is voor professionele begeleiding. In
de komende jaren willen we de pilot ontwikkelen tot een structurele samenwerking.
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Randvoorwaarden

…een stabiele organisatie...
Om onze doelstellingen te realiseren versterken we onze organisatie. De pijlers van onze
organisatie zijn naast de tuin, het proeflokaal (keuken), de vrijwilligers, een (parttime)
professionele kracht, het bestuur, de partners en een goede zichtbaarheid.
3.1
Economische uitgangspunten
Er zijn financiële middelen nodig voor de exploitatie van een tuin
en keuken en voor het uitvoeren van onze culturele
programma’s.
 onze tuin is tijdens openingstijden gratis toegankelijk voor
publiek. Tijdens de openingstijden worden producten uit
de tuin verkocht
 we zijn in de basis een vrijwilligersorganisatie en kunnen
daarmee onze begroting relatief klein houden. We
reserveren middelen voor ons vrijwilligersprogramma om
vrijwilligers te boeien en te binden
 voor de inzet van professionele begeleiding (onze
tuinman) en het beheer van de tuin putten we uit diverse
inkomsten:
o het project sociaal groenbeheer,
o incidentele subsidie voor grote vervangingskosten
 voor onze programma’s doen we een beroep op een mix van financiële bronnen en
giften in natura: subsidies en bijdragen van partners, betalende deelnemers en giften
van weldoeners
 voor de financiering van onze toekomstige keuken in de gerenoveerde pand van de
UM doen we een beroep op diverse partners. Bovendien ‘delen’ we het lokaal met
andere gebruikers.
3.2
De vrijwilligers
De Tapijntuin is een vrijwilligersorganisatie: vrijwilligers zijn de basis van onze organisatie.
Vrijwilligers verbinden zich aan de Tapijntuin als ze het gevoel hebben zinvol bezig te zijn en
als het werk voldoening en plezier geeft. Het vrijwilligersbestand bestaat onder meer uit
studenten, buurtbewoners, pensionado’s en asielzoekers. De diversiteit vinden we
belangrijk: het ontmoetingsaspect is een van de zaken die het vrijwilligerswerk aantrekkelijk
maakt. Het bestuur is versterkt met een vrijwilligerscoördinator om vrijwilligersbeleid (mee)
vorm te geven en expliciet vanuit de invalshoek van vrijwilligersbeleid te kijken naar de
ontwikkeling van de organisatie.


8

Door vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en uit te voeren streven we in de komende
beleidsperiode naar uitbreiding en versterking van de vrijwilligersgroep.
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We zien onze vrijwilligers niet alleen als randvoorwaarde, maar ook als doelgroep.
We willen daarom een vrijwilligersprogramma (activiteitenprogramma) ontwikkelen
dat vrijwilligers niet alleen bindt, maar ook inspireert.
In de komende jaren willen we ons vrijwilligersbestand diverser maken met oog op
stabiliteit en de behoeftes vanuit onze programma’s en benodigde taken voor het
beheer en onderhoud van onze tuin en voorzieningen.

3.3
Het bestuur
Het bestuur ontwikkelt beleid, maakt een jaarplanning, coördineert de activiteiten, voert
een gezond financieel beleid, is aanspreekpunt voor de externe wereld (netwerk, partners,
subsidiegevers) en interne organisatie (vrijwilligers en betaalde kracht) en zorgt voor de
interne en externe communicatie. Na de pilotfase brengt het bestuur met dit beleidsplan
richting aan; het beleidsplan wordt vertaald naar een activiteitenplan en een begroting per
jaar.
Initiatiefnemer en dragende kracht van de Tapijntuin is de voorzitter van de stichting, Martia
Tersteeg. Om de kracht van onze organisatie ook in de toekomst te borgen, versterken we
het bestuur en vormen we de organisatie om zodat deze minder afhankelijk wordt van de
inzet van onze initiatiefnemer.


In de komende beleidsperiode streven we naar verdere versterking van het bestuur
onder meer door uitbreiding tot 7 personen.

3.4
Partners
Maatschappelijke partners zijn voor de tuin belangrijk. Enerzijds kunnen ze ons helpen met
kennis en/of middelen. Anderzijds ontwikkelen wij onze activiteiten bij voorkeur met
partners: zij beschikken over de kennis m.b.t. gezondheid, voeding en bewegen, en/of zij
hebben toegang tot de doelgroepen die we graag willen bereiken.
3.4.1 Projectpartners
Voor de komende beleidsperiode willen we de samenwerking versterken met
projectpartners. In de afgelopen periode ging het initiatief nog sterk uit van ons bestuur,
waarbij de verantwoordelijkheid en coördinatie hoofdzakelijk werd gedragen door
vrijwilligers.




In de komende periode streven we naar meer gelijkwaardig partnerschap: de
Tapijntuin zet daarbij de tuin, het proeflokaal, het netwerk en de eigen expertise in;
van onze partners vragen we dat ze meer verantwoordelijkheid dragen, een
aanzienlijke rol nemen in coördinatie en waar nodig zorgen voor expertise,
menskracht en financiering. De Tapijntuin staat open voor nieuwe projectpartners op
basis van gelijkwaardig partnerschap.
Om ons huidige ouderenprogramma ook ná 2018 voor te zetten zoeken we
financiering en partners op basis van bovengenoemde uitgangspunten.

Naast bestaande samenwerkingen, besteden we in 2018 extra aandacht aan de ontwikkeling
van samenwerkingen met de volgende partners:
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MUMC+, het programma COACH. We werken aan een betere inbedding van de
activiteiten in de tuin in het programma COACH. Jongeren die deelnemen aan het
programma worden beloond als zij aan een aantal sessies in de tuin meedoen. Het
park, het Stadsnatuurcentrum en het dierenpark worden bij de activiteiten
betrokken.
Maastricht University (UM), Maastricht Science Programme (MSP). Het MSP biedt
multidisciplinaire bachelorstudies in de natuurwetenschappen (biologie,
natuurkunde, wiskunde en scheikunde) met momenteel studenten uit 60 landen. We
onderzoeken momenteel met MSP wat de meest kansrijke
samenwerkingsmogelijkheden zijn. Deze kansen hangen onder meer samen met de
definitieve toekomstige huisvesting van MSP (al dan niet op het Tapijnterrein). De
volgende samenwerkingsmogelijkheden worden uitgewerkt:
o Samenwerking met een door het MSP op te richten ‘gardenersclub’
o Het inzetten van de tuin voor educatieve doeleinden van MSP
o Het delen van een keuken/proeflokaal
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3.4.2 Organisatiepartners
Organisatiepartners helpen ons bij de continuïteit van onze organisatie, zodat de Tapijntuin
zich verder kan ontwikkelen.
In de afgelopen periode hebben we een aantal partners weten te verbinden aan de
Tapijntuin.
Met de volgende partners willen wij de relatie versterken.
 Maastricht University (UM): naast de samenwerking met het eerder genoemde MSP,
willen we met UM een partnerschap aangaan dat er op gericht is als goede buren en
medegebruikers van het Tapijnterrein de samenwerkingsmogelijkheden, praktisch en
inhoudelijk, die er zijn verder te onderzoeken.
 De gemeente Maastricht is op verschillende vlakken betrokken bij de Tapijntuin:
o de gemeente is eigenaar en beheerder van de openbare ruimte op Tapijn
o vanuit Groen Maastricht streeft de gemeente naar het vergroten van de
kwaliteit van het openbaar groen met inzet van buurtbewoners
o vanuit het sociale domein wil de gemeente graag mensen (re)activeren en
voorzien in dagbesteding voor verschillende doelgroepen
o de gemeente ambieert samen met UM om Tapijn te ontwikkelen tot een
ontmoetingsplek voor de stad en UM
o vanuit de zorgtaken heeft de gemeente diverse preventieprogramma’s op het
gebied van gezond leven en bewegen
o via het CNME biedt de gemeente natuur- en milieueducatie.
Op al deze vlakken werken we aan versterking van samenwerking tussen gemeente
en de Tapijntuin.
 Op Tapijn zijn diverse partners aanwezig: Naast de UM en de Tapijntuin zijn dat
onder andere Boerderij Daalhoeve die het dierenpark beheert, brasserie Tapijn, het
CNME, het Stadsnatuurcentrum, IVN et cetera. Met het initiatief ‘Natuurlijk Tapijn’ is
een poging gedaan om tot een samenwerkingsverband te komen met een
programma dat zich richt op duurzaamheid, natuurlijk voedsel en gezondheid, flora &
fauna en cultureel erfgoed. Het doel was mede om alle betrokken partijen te
verenigen en te samen te werken aan een transitie van een voormalig kazerneterrein
naar een zogenaamd “Edutopia”. De Tapijntuin zet zich er voor in om een vorm van
intensieve samenwerking met de partners op Tapijn te ontwikkelen.
 De organisatiepartners die ons anderszins steunen zoals KNHM, Metis, De Bijenkorf,
Stichting Maatschappelijke projecten Maastricht. Ze steunen ons middels een
donatie of door een activiteitenprogramma af te nemen tegen betaling.
3.5
De Tuin en het proeflokaal (keuken)
Naast de tuin maken we gebruik van een multifunctioneel proeflokaal met keuken. Deze
ruimte wordt gebruikt om bij educatieactiviteiten de hele cyclus ‘van teelt tot tafel’ te
kunnen ervaren. Er vindt scholing van vrijwilligers plaats, er wordt vergaderd en er vinden
netwerkgesprekken plaats. Daarmee is het proeflokaal een van de pijlers onder onze
activiteiten en een noodzakelijke randvoorwaarde. Het huidige proeflokaal, achterin
Brasserie Tapijn, dat om niet ter beschikking is gesteld aan de Tapijntuin, verdwijnt naar
verwachting per 2020.
 De Tapijntuin streeft voor de toekomst naar het delen van een lokaal met een of
meerdere partners binnen de universitaire gemeenschap, in een van de gebouwen
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van de universiteit op het Tapijnterrein. Delen van een lokaal is de meest duurzame
en goedkope oplossing. Het wordt een uitdaging om daarbij te komen tot een goed
werkbaar model.
3.6
Marketing en communicatie – draagvlak en imago
We vinden het belangrijk dat de tuin zichtbaar is en dat er een breed draagvlak is voor onze
doelstellingen en activiteiten. In de afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren
gewerkt aan vergroting van onze zichtbaarheid bij bezoekers, partners en vrijwilligers. Zo
heeft de Tapijntuin sinds 2015 een aantal prominente mensen bereid gevonden om deel te
nemen aan een comité van aanbeveling. Door hun naam aan het initiatief te verbinden
hebben ze hun vertrouwen uitgesproken en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan
het imago van en het draagvlak voor de Tapijntuin. Bovendien dragen zij bij met hun
specifieke kennis en toegang tot hun eigen netwerk. Ook vervullen zij met hun ervaring en
expertise een klankbordfunctie voor de tuin.
In de komende jaren gaan we ons bereik vergroten door:
 Het ontwikkelen van een communicatie- en marketing programma.
 In de komende periode willen we gebruik blijven maken van ons comité van
aanbeveling en waar mogelijk de toegevoegde waarde nog verder optimaliseren.
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Colofon/algemene gegevens
Het comité van aanbeveling
Het comité bestaat uit de volgende personen







Camille Oostwegel
Peter Klosse
Frank Radder
Kader Abdolah
Nicoline Wisse Smit
Ghislain van Kan

onder meer eigenaar Oostwegelcollection
onder meer lector gastronomie Hotelschool Maastricht
directeur, mede- eigenaar Puur Aroma kruidenkwekerij
schrijver, voormalig asielzoeker
communicatieadviseur/ tekstschrijver
notaris, partner Metis notarissen

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is in de afgelopen jaar uitgekristalliseerd, uitgebreid en
versterkt. In januari 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen
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Martia Tersteeg
Rabbe Dormans
Kik Snoek
Nanin Peters
Anita Jacobs
Denise Villerius

voorzitter
penningmeester
secretaris
PR en communicatie
vrijwilligers coördinator
lid

www.tapijntuin.nl

